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مقدمة

لطيبثنا آله وعلى لأُمين، ا لنبي ا على م لسلأ وا ة تصلا وا لعا!بن، ا رب لله حمد ل١ 
الغراليامان*>*وصحابته الطاهريند 

.امابعد.

لشيخا ا شيخنتقييدات من جمعتها لصير، وا لعمل وا لنقل ا من أسطر فهده 

سطرااجمعها كنت عدة، يا زوا _ق تشرها لتي ا لطريقي ا مرنوى بن لعزير عيدا 

وفقهاعقيدة لعلم؛ ا اسمار من سمزا أصبحت حتى خري، ا على وفائدة سطر، على 
وفكرا،وأدبا وسياسة 

لعقولا بها تتحلى متفرقة، عقودا لتصبح أحيني بءدس مع نظمها تهدت.فن جا 
والأبضيار.والأفواه الأسماع بها ويستمتع الجالس، بها وتتسامر والأفكار، 

يكونأن يابىالأ منها سحم كل أسطر، هي بل صرابطة، ابوابا ولا فصولا ليست 
٠٠ ٠ ينفسئ، ع^^^ءا 

منهسطر كل نهاية. ولا بداية له ليس جديد. وتصنيض فريد توع من كتاب انه 

وآخره،أوسطه من فيه كالقراءة وله ا من فيه القراءة حتكاية، 

جتماعيالا صل لنوا ا موقع من لطريقي ا لعزيز ا عيد لشيخ 1 حساب من جمعته 

الجمعهذا يكون وأن الفائدة، ولقارئه لي راجنا ( abdulaziztarefe)تويترا)@
والقبول.الاحلاص نرجو الله ومجن ولجامعه، لشيخنا يتقطع لا الذي انملم من 

وصحبه..وآله محمل. تبينا على الله وصلى 

الحسنيسليمان بن محمد بن عزام 

الأخرربيع شهر غرت 

اممبويةئهجرة ١  ٤٣٠سنة من 
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